Bokföring Online
Lättanvänd lösning för bokföring med ett enda syfte:
att förenkla livet för dig som småföretagare. Med unik
koppling till Fakturering Online och Kassa för största
möjliga effektivitet i din vardag.

SLIMMAD LÖSNING MED DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

BOKFÖRING ONLINE
från

98:-/mån
exkl. moms

För PC, Mac
eller surfplatta
(programmet körs
i en webbläsare)

Bokföringsprogram som lämpar sig för alla bolagsformer. Du anpassar enkelt dina
kontoplaner och bokför dina affärshändelser. Programmet ger dig frihet att sköta
bokföringen från vilken dator eller surfplatta som helst online – utan krångliga
installationer. Du har ingen uppsägningstid utan förbinder dig bara till den period
du köper.

Snabbkonteringar som minimerar felinmatningar
Enkla urvalsrapporter för snabb spårning
Smidig överföring av SIE-filer till revisor/faktureringsprogram
Automatisk backup och lagring
Automatiska uppdateringar
SÄKER BOKFÖRING VIA MOLNET
Med Bokföring Online arbetar du flexibelt via webben – där det passar dig.
Dessutom är det ett säkert alternativ: installationer, uppdateringar och backup
sköts automatiskt. All din data finns i säkert förvar på Hogias servrar med uppdaterade säkerhetskopior. Programmet är enkelt och intuitivt att använda och med
tydliga guider och stöd till alla funktioner i gränssnittet. Dessutom har du alltid
nära till trygg support via mejl eller Kundo - vår webbaserade självhjälpstjänst som
är tillgänglig dygnet runt.
EFFEKTIV ADMINISTRATION
Spara tid och minska dubbelarbete! I Hogia Smartserien ingår tre lösningar som är fullt integrerade:
• Bokföring Online
• Fakturering Online
• Kassa

Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på
www.hogia.se/smalloffice eller ring oss på 0303-688 00

SUPPORT
När du köper Bokföring Online ingår automatiska uppdateringar och onlinesupport.
• Tydliga guider och manual lättillgängliga i programmet
• Kundo – vårt supportforum på webben som är öppet dygnet
• Mejlsupport

SYSTEMKRAV
Operativsystem
PC: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS: Lion, Mountain Lion
iOS: 8, 9
Android: 4.4, 5x, 6
Webbläsare
PC: IE11, Chrome, Edge, Firefox
Mac: Firefox, Safari
Internetuppkoppling
Hastighet om minst 2 Mbit/s.
Vi rekommenderar fast uppkoppling
Bildskärm och upplösning
Skärm med minst 1280×1024 i upplösning

Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på
www.hogia.se/smalloffice eller ring oss på 0303-688 00

